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Svarbu

Sauga
Įspėjimas
Niekada nenuimkite radijo imtuvo korpuso.
Niekada nebandykite sutepti jokių radijo
imtuvo dalių.
Niekada nestatykite radijo ant kitos elektrinės
įrangos.
Saugokite radiją nuo tiesioginių saulės
spindulių, atviros ugnies ar žilumos šaltinių.
Įsitikinkite, kad visada būtų galima lengvai
pasiekti maitinimo kabelį, kištuką ar adapterį
norint radiją atjungti nuo maitinimo tinklo.

Perskaitykite šias instrukcijas ir jų
laikykitės.
Įsitikinkite, kad aplink produktą yra
pakankamai daug vietos ventiliacijai.
Visus priežiūros darbus turi atlikti
kvalifikuotas aptarnavimo personalas.
Priežiūros darbus reikia atlikti radijo
imtuvą bet kaip apgadinus, pavyzdžiui,
pažeidus maitinimo kabelį ar kištuką, jei
ant radijo imtuvo buvo išlieta skysčių ar
nukrito daiktų, jei radijo imtuvas buvo
lietuje arba drėgnoje aplinkoje, jei jis
normaliai neveikia arba nukrito.
Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.
Naudokite tik naudotojo vadove
nurodytus maitinimo šaltinius.
Atjunkite produktą nuo elektros tinklo
žaibuojant arba jo nenaudojant ilgą laiką.
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Saugokite produktą nuo vandens lašų ar
purslų.
Ant produkto nedėkite jokių pavojaus
šaltinių (pvz., skysčiu pripildytų daiktų,
degančių žvakių).
Įrenginį atjungus nuo maitinimo tinklo
naudojant tiesioginio prijungimo
adapterį, produktas veiks ir toliau.
Šio įrenginio nenaudokite šalia vandens.
Įrenkite pagal gamintojo nurodymus.
Nelaikykite produkto šalia šilumos
šaltinių, tokių kaip radiatorių, konvekcinio
šildymo įrenginių, viryklių ar šilumą
skleidžiančių kitų įrenginių (įsk.
stiprintuvus).
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Jūsų FM/DAB
radijo imtuvas

Sveikiname įsigijus mūsų gaminį ir prisijungus
prie „Philips“! Norėdami išnaudoti visus
„Philips“ teikiamo palaikymo privalumus
užregistruokite savo produktą
www.philips.com/welcome.

Įvadas
Naudodami šį radijo imtuvą galite:
klausytis FM ar skaitmeninių garso
transliavimo (DAB) radijo stočių.
sužinoti laiką.
nustatyti du žadintuvus.

Kas yra dėžutėje
Patikrinkite ir nustatykite pakuotės turinį:
FM/DAB radijas
Maitinimo adapteris
Greitosios pradžios vadovas
Saugos ir garantijos lapelis
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Radijo su laikrodžiu apžvalga

Žadintuvas
Nustatyti žadintuvą.
Suaktyvinti ar išaktyvinti žadintuvo laikmatį.

SOURCE
Pasirinkti šaltinį: DAB ar FM radiją.

SCAN/SELECT
Paspauskite norėdami patvirtinti
pasirinkimą.
Paspauskite ir palaikykite norėdami
automatiškai nuskaityti visas stotis
FM imtuvo režimu.

SNAUDIMAS
Įjungti radiją.

Įjungti žadintuvo snaudimą.

Perjungti į budėjimo režimą.

MIEGO REŽIMAS

TUNING +/-

Nustatyti miego režimo laikmatį.

INFORMACIJA/MENIU

Ieškoti FM radijo stoties.
Naršyti DAB stočių sąraše.
Naršyti FM/DAB meniu.

Išsaugotos stotys (1, 2, 3, 4)
Išsaugoti/tiesiogiai pasirinkti
išsaugotą 1, 2, 3 ar 4.

VOLUME +/Paspauskite norėdami reguliuoti
garsumą.

PRESET
Išsaugoti radijo stotis.
Rodyti ir pasirinkti išsaugotų stočių.
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Paspauskite norėdami peržiūrėti
informaciją FM/DAB režimu.
Veikimo režimu paspauskite ir
palaikykite norėdami atidaryti
pagrindinį meniu.

EKRANAS
Rodyti esamą būseną.

Radijo antena
Pagerinti radijo priėmimo signalo
kokybę.

DC IN
Prijungti komplekte esantį
maitinimo adapterį.
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Kaip pradėti naudoti

Visada sekite instrukcijas šiame skyriuje
nurodyta tvarka.

Radijo antenos paruošimas
Norėdami pagerinti radijo priėmimo signalo
kokybę pilnai išskleiskite anteną ir
sureguliuokite jos padėtį.

Pastaba
Norėdami išvengti trukdžių anteną laikykite kaip galima
toliau nuo kitų spinduliuotės šaltinių.

Įjungimas
· Paspauskite .
Radijo imtuvas perjungiamas į
paskiausiai pasirinktą įvestį.

Garsumo reguliavimas
· Norėdami sureguliuoti garsumą kelis
kartus paspauskite VOLUME +/-.

Perjungimas į budėjimo režimą
· Paspauskite

dar kartą.

Ekrano šviesumas pritemdomas.
Rodomas laikas ir data (jei
nustatyti).

Maitinimo prijungimas
Dėmesio

Pastaba
Sistemai 15 minučių veikiant laukimo režimu
automatiškai įjungiamas radijo imtuvo budėjimo
režimas.

Produkto apgadinimo pavojus! Įsitikinkite, kad
maitinimo tinklo įtampa atitinka ant galinės ar apatinės
radijo su laikrodžiu dalies nurodytą įtampą.
Elektros šoko pavojus! Atjungdami AC kištuką visada
laikykite už kištuko. Niekada netraukite už kabelio.

Maitinimo adapterį prijunkite prie:
radijo imtuvo DC IN lizdo ir
elektros tinklo lizdo.
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DAB radijo
klausymasis

DAB radijo stočių paieška
DAB radijo režimą pasirinkus pirmą kartą, arba
jei stočių sąrašas tuščias, radijo imtuvas
automatiškai atliks pilną nuskaitymą.
Norėdami sureguliuoti garsumą kelis
kartus paspauskite SOURCE norėdami
pasirinkti [DAB] režimą.
[Scanning] rodoma ekrane.
Radijas automatiškai nuskaito ir
išsaugo visas DAB radijo stotis ir
transliuoja pirmą pasiekiamą stotį.
Stočių sąrašas išsaugomas radijo
imtuve. Sekantį kartą įjungus radijo
imtuvą stočių nuskaitymas
neatliekamas.
Norėdami perjungti į pasiekiamų stočių
sąraše esančią stotį:
DAB režimus paspauskite TUNING+/norėdami naršyti po pasiekiamas DAB
stotis.

Patarimas
Stotys gali laikas nuo laiko keistis. Norėdami atnaujinti
stočių sąrašą, pasirinkite [Full scan] meniu norėdami
atlikti pilną nuskaitymą.
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DAB radijo stočių išsaugojimas
Pastaba
Galima išsaugoti iki 20 DAB radijo stočių.

DAB režimu prisijunkite prie DAB radijo
stoties.
Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite
PRESET.
Ekrane rodoma Preset store.
Norėdami sureguliuoti garsumą kelis
kartus paspauskite TUNING+/- norėdami
pasirinkti išsaugojimo numerį:
Norėdami patvirtinti, paspauskite
[Preset stored] rodoma ekrane.
Stotis išsaugoma pasirinktu
numeriu.

Pastaba
2 žingsnyje taip pat galite paspausti ir palaikyti
mygtuką 1, 2, 3 ar 4 norėdami esamą stotį tiesiogiai
išsaugoti atitinkamu skaičiumi.
Norėdami pašalinti išsaugotą DAB stotį, vietoj jos
išsaugokite kitą stotį.

.

Išsaugotos DAB radijo
stoties pasirinkimas

Meniu naudojimas DAB režimu
DAB režimu paspauskite ir palaikykite
norėdami atidaryti DAB meniu.

DAB režimu išsaugotą radijo stotį galima
pasirinkti dviem būdais.

Norėdami pasirinkti išsaugojimo numerį
paspauskite TUNING+/- norėdami slinkti
meniu pasirinktis:

Būdas A:
Norėdami pasirinkti išsaugojimo numerį
paspauskite PRESET.
Ekrane rodoma Preset Recall.
Norėdami pasirinkti išsaugojimo numerį
paspauskite TUNING+/-.
Norėdami patvirtinti, paspauskite
Būdas B:
Tiesiogiai paspauskite skaitinį mygtuką
1-4.

DAB informacijos rodymas
Klausantis DAB radijo, kelis kartus
paspauskite
norėdami slinkti toliau
nurodytą informaciją (jei pasiekiama):
Radijo imtuvo režimas
Miego laikmatis
Dinaminės etiketės segmentas (DLS)
Signalo stiprumas
Programos tipas (PTY)
Grupės pavadinimas
Dažnis
Signalo klaidų dažnumas
Sparta bitais ir garso būsena
Laikas
Data

.

[Full scan]: Nuskaityti iš išsaugoti visas
pasiekiamas DAB radijo stotis.
[Manual tune]: sureguliuoti į konkretų
kanalą/dažnį rankiniu būdu ir jį pridėti
prie stočių sąrašo.
[DRC]: sumažinti radijo signalo
dinaminį diapazoną siekiant padidinti
tylių garsų garsumą ir sumažinti garsių
garsų garsumą.
[Prune]: iš stočių sąrašo pašalinti visas
neveikiančias stotis.
[Clock]: nustatyti laiką/datą, pasirinkti
12/24 val. laiko režimą, bei nustatyti
laiko sinchronizavimą.
[Backlight]: reguliuoti foninio apšvietimo
nustatymus (3 pasirinktys: Pabaigos
laikas/ Įjungtas lygis/ Pritemdytas lygis)
[System]: reguliuoti sistemos nustatymus:
[Language]: nustatyti sistemos kalbą
(anglų/ vokiečių/ italų/ prancūzų/
olandų/ norvegų)
[Factory Reset]:nustatyti įrenginį iš
naujo.
[SW version]:peržiūrėti progr. įrangos
versiją.
Norėdami pasirinkti pasirinktį, paspauskite
mygtuką
.
Jei pasiekiama kurios nors pasirinkties
papildoma pasirinktis, kartokite 2 ir 3 žingsnius.
Norėdami grįžti į ankstesnį meniu,
paspauskite
.

Pastaba
Per 15 sekundžių nepaspaudus jokio mygtuko meniu
automatiškai uždaromas.
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FM radijo
klausymasis
Pastaba

FM radijo stočių paieška

2 žingsnyje taip pat galite paspausti ir palaikyti
mygtuką 1, 2, 3 ar 4 norėdami esamą stotį tiesiogiai
išsaugoti atitinkamu skaičiumi.

Kelis kartus paspauskite SOURCE
norėdami pasirinkti [FM] režimą.

Norėdami pašalinti išsaugotą FM stotį, vietoj jos
išsaugokite kitą stotį.

Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite
TUNING+/-.
Radijo imtuvas automatiškai ieško stiprų
signalą turinčios FM radijo stoties.
Norėdami ieškoti daugiau stočių kartokite
2 žingsnį.
Norint stotį nustatyti rankiniu būdu:
Norėdami pasirinkti dažnį FM imtuvo režimu
kelis kartus paspauskite TUNING+/-.

Išsaugotos FM radijo
stoties pasirinkimas
FM režimu išsaugotą radijo stotį galima
pasirinkti dviem būdais.

Būdas A:

FM radijo stočių išsaugojimas

Paspauskite PRESET.
Ekrane rodoma Preset Recall.

Pastaba

Norėdami pasirinkti išsaugojimo numerį
paspauskite TUNING+/-.

Galima išsaugoti iki 20 FM radijo stočių.

FM režimu suraskite pageidaujamą FM
radijo stotį.

Tiesiogiai paspauskite skaitinį mygtuką 1-4.

Norėdami pasirinkti išsaugojimo numerį
paspauskite TUNING+/-.
.

[Preset stored].
Stotis išsaugoma pasirinktu numeriu.
Norėdami FM radijo stotis išsaugoti automatiškai
Vietoj rankinio storių išsaugojimo galite įrenginiui
leisti aptiktas stotis išsaugoti automatiškai:
Norėdami atlikti automatinę transliuojančių radijo
kanalų paiešką paspauskite ir palaikykite mygtuką
, norėdami automatinį nuskaitymą sustabdyti
paspauskite jį dar kartą.
LT
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Būdas B:

Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite
PRESET.
Ekrane rodoma Preset store.

Norėdami patvirtinti, paspauskite

Norėdami patvirtinti, paspauskite

Meniu naudojimas FM režimu
FM režimu paspauskite ir palaikykite
norėdami atidaryti FM meniu.
Kelis kartus paspauskite TUNING+/norėdami slinkti meniu pasirinktis:

FM informacijos rodymas
Klausantis FM radijo, kelis kartus
paspauskite
norėdami slinkti toliau
nurodytą informaciją (jei pasiekiama):
Radijo imtuvo režimas

[Scan setting]: pasirinkti nuskaitymo
jautrumą (tik stotys su stipriu signalu
arba visos)

Miego laikmatis

[Clock]: nustatyti laiką/datą, pasirinkti
12/24 val. laiko režimą, bei nustatyti
laiko sinchronizavimą.

Pavadinimas

[Backlight]: reguliuoti foninio apšvietimo
nustatymus (3 pasirinktys: Pabaigos
laikas/ Įjungtas lygis/ Pritemdytas lygis)

Radijo teksto pranešimai
Programos tipas
Laikas
Data

[System]: reguliuoti sistemos nustatymus:
[Language]: nustatyti sistemos kalbą
(anglų/ vokiečių/ italų/ prancūzų/
olandų/ norvegų)
[Factory Reset]: nustatyti įrenginį iš
naujo.
[SW version]:peržiūrėti progr. įrangos
versiją.
Norėdami pasirinkti pasirinktį, paspauskite
mygtuką
.
Jei pasiekiama kurios nors pasirinkties
papildoma pasirinktis, kartokite 2 ir 3 žingsnius.
Norėdami grįžti į ankstesnį meniu,
paspauskite
.

Pastaba
Per 15 sekundžių nepaspaudus jokio mygtuko meniu
automatiškai uždaromas.
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Kitos funkcijos

Žadintuvo laikmačio nustatymas

Miego režimo laikmačio nustatymas

Nustatyti žadintuvą
Galite nustatyti du žadintuvus skirtingu
laiku.

Sleep OFF

Pastaba

15MINS

30MINS

60MINS

45MINS

Įsitikinkite, kad laikrodis nustatytas teisingai.

Pasirinkite [Sleep] meniu.
Budėjimo režimu paspauskite ir dvi
sekundes palaikykite
norėdami
atidaryti žadintuvo meniu.

Kelis kartus paspauskite TUNING+/norėdami pasirinkti miego režimo
laikotarpį (minutėmis).
Kai ekrane rodoma [Sleep OFF]
miego režimo laikmatis
išaktyvintas.

Kelis kartus paspauskite TUNING +/norėdami pasirinkti Žadintuvą 1 ar
Žadintuvą 2.
Norėdami patvirtinti, paspauskite

.

Jei pasiekiama papildoma pasirinktis
(žadintuvo laikas, trukmė, šaltinis, dienos,
garsumas, įjungta/išjungta), kartokite 2 ir
3 žingsnius.
Suaktyvinti ar išaktyvinti žadintuvo laikmatį
Kelis kartus paspauskite
norėdami
suaktyvinti ar išaktyvinti žadintuvo laikmatį.
Suaktyvinus žadintuvo laikmatį ekrane
rodoma [AL1] ar [AL2].
Norėdami žadintuvą sustabdyti,
paspauskite
.
Žadintuvas kartojamas sekančią dieną.
Įjungti žadintuvo snaudimą
Žadintuvui suskambėjus paspauskite

.

Įjungiamas žadintuvo snaudimas ir jis
vėl skamba po devynių minučių.
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Produkto
informacija

Specifikacijos
Stiprintuvas
Nominali išvesties galia

1 W RMS

Dažnio atsakas

95-20000 Hz, ±3 dB

Signalo-triukšmo santykis > 65 dBA

Imtuvas
Imtuvo bangų
diapazonas (FM)

87,5-108 MHz

Imtuvo bangų
diapazonas (DAB)

174,928-239,2 MHz
(III bangų juosta)

Garsiakalbis
Garsiakalbio varža

4 ohm

Jautrumas

86 ± 3 dB/m/W

Bendroji informacija
AC maitinimas
(maitinimo adapteris)

Bangų juosto
pavadinimas: PHILIPS
Įvestis:
Išvestis:

Veikimo energijos
sąnaudos
Budėjimo energijos
sąnaudos

Matmenys
Pagrindinis įrenginys
(P x A x G)

95x154,5x109,5 mm

Svoris
Pagrindinis įrenginys

0,52 kg
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Trikčių šalinimas
Įspėjimas
Niekada nenuimkite įrenginio korpuso.

Norėdami, kad galiotų garantija niekada nebandykite
sistemos remontuoti patys.
Susidūrus su problemomis naudojant įrenginį, prieš
kreipdamiesi dėl aptarnavimo peržiūrėkite toliau
pateiktą informaciją. Jei problemos išspręsti
nepavyko, eikite į „Philips“ interneto svetainę (www.
philips.com/support). Susisiekdami su „Philips“
pasirūpinkite, kad įrenginys būtų netoliese ir būtų
pasiekiami modelio ir serijos numeriai.
Nėra maitinimo
Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas radijo
imtuvo AC maitinimo kištukas.
Įsitikinkite, kad elektros tinklo lizdas tinkamai
veikia.
Nėra garso arba prasta jo kokybė
Sureguliuokite garsumą.
Patikrinkite ar radijas nėra nutildytas ar radijo
stotis neslopinama.
Pilnai išskleiskite radijo anteną ir
sureguliuokite jos padėtį.
Norėdami išvengti radijo signalo trukdžių
laikykite radijo imtuvą atokiai nuo kitų
elektroninių įrenginių.
Radijas neatsako
Atjunkite ir vėl prijunkite AC maitinimo
kištuką, tada radiją įjunkite iš naujo.
Patikrinkite ar radijas neveikia budėjimo
režimu. Jei taip, įjunkite radiją.
Prasta radijo priėmimo signalo kokybė
Norėdami išvengti radijo signalo trukdžių
laikykite radijo imtuvą atokiai nuo kitų
elektroninių įrenginių.
Pilnai išskleiskite radijo anteną ir
sureguliuokite jos padėtį.
Neveikia žadintuvas
Teisingai nustatykite laikrodį/žadintuvą.
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Panešimas

Atlikus bet kokius „MMD Hong Kong Holding
Limited“ aiškiai nepatvirtintus įrenginio
pakeitimus ar modifikacijas gali būti
panaikinta naudotojo teisė naudoti įrangą.

Atitiktis

Šiuo dokumentu „TP Vision Europe B.V“
pareiškia, kad šis produktas atitinka
esminius Direktyvoje 2014/53/ES nustatytus
reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.
Atitikties deklaraciją rasite adresu
www.philips.com/ support.

Aplinkos apsauga
Seno produkto ir akumuliatoriaus
utilizavimas

Jūsų produktas sukurtas ir pagamintas
naudojant aukštos kokybės medžiagas ir dalis,
kurias galima perdirbti bei naudoti pakartotinai.

Šis simbolis reiškia, kad produktui taikomos
Europos Direktyvos 2012/19/ES nuostatos.

Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais
dėl senų elektros ir elektronikos įrenginių,
bei akumuliatorių surinkimo sistemų.
Laikykitės vietos taisyklių ir niekada
neišmeskite produkto ar akumuliatorių su
buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų
produktų ir akumuliatorių išmetimas padės
išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir
žmonių sveikatai.
Vienkartinių akumuliatorių pašalinimas
Norėdami vienkartinius akumuliatorius
pašalinti, žr. akumuliatorių įdėjimo skyrių.
Aplinkos apsaugos informacija
Pakuotėje nenaudojama nereikalingų
medžiagų. Stengėmės pakuotę sukurti taip,
kad ją būtų lengva atskirti į tris medžiagas:
kartoną (dėžutė), polistireno putas
(kamšalas) ir polietileną (maišeliai,
apsauginės putos lapelis). Jūsų sistemą
sudaro medžiagos, kurias išrinkus
specializuotoje įmonėje galima perdirbti
arba panaudoti dar kartą. Prašome laikytis
vietos taisyklių dėl pakuočių, panaudotų
akumuliatorių ir senos įrangos utilizavimo.

Pranešimas dėl prekės ženklo

„Bluetooth“® žodinis pavadinimas ir
logotipai yra registruoti, „Bluetooth SIG, Inc.“
priklausantys prekių ženklai ir „MMD Hong
Kong Holding“ tokius ženklus naudoja pagal
licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekiniai
pavadinimai priklauso atitinkamiems jų
savininkams.

Šis simbolis reiškia, kad produkte yra
akumuliatorių, kuriems taikomos Europos
Direktyvos 2013/56/ES nuostatos ir jo
negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
LT

Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo.
„Philips“ ir „Philips“ skydo logotipas yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, naudojami pagal
licenciją. Šį produktą pagamino ir už jo pardavimą atsako „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba viena jos
dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ suteikia su produktu susijusias garantijas.
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